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RAADSCOMMISSIES

De Stedelijke commissie vergadert op maandag 16
september 2019 vanaf 19:00 uur in de raadzaal van
het stadhuis aan de Langestraat 24. Op de agenda
staat onder andere ter bespreking:
•	raadsvoorstel Onderzoek gezamenlijke rekenkamers Veiligheidsregio Twente
•	Discussienota Bezuiniging op subsidies
De vergadering van de stedelijke commissie is
zowel live te volgen als achteraf te beluisteren via
enschede.nl/bestuur
Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke
commissie komen in het zogenaamde randprogramma de volgende onderwerpen aan de orde:
• Presentatie Sportadviesraad Sportvisie 2030
• A35
• Fraude in de zorg
Dit randprogramma vindt ook plaats in het stadhuis
en is openbaar toegankelijk. Voor een volledige
beschrijving van de onderdelen in het randprogramma: kijk op enschede.nl/bestuur.
De stadsdeelcommissie Noord vergadert op
dinsdag 17 september 2019 vanaf 19:30 uur
in Kunstruimte TETEM, Stroinksbleekweg 16 te
Enschede. Op de agenda staat onder andere ter
bespreking:
•	Structuurvisie Kennispark
•	Bestemmingsplan Enschede Noord – Hulsmaatstraat
• Bestemmingsplan Roombekerveld Noord
Belangstellenden zijn van harte welkom.
De agenda’s en eventueel achterliggende stukken
van de raadscommissies liggen vanaf 2 werkdagen
voor aanvang van de vergadering tijdens kantooruren
ter inzage bij de receptie van het stadskantoor aan
de Hengelosestraat 51.
De agenda’s en achterliggende stukken van raadsen commissievergaderingen kunt u ook vinden
op enschede.nl/bestuur, waar u de meest actuele
informatie van de eerstvolgende vergaderingen vindt.
Tevens kunt u hier de meeste vergaderingen achteraf
naluisteren.
spreekrecht publiek / agendering
Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot
een agendapunt van de stedelijke commissie of één
van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om
10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de
secretaris van de betreffende commissie.
Voor een stadsdeelcommissievergadering kunt u ook
een vraag over een niet-geagendeerd onderwerp
indienen. Ook die moet uiterlijk om 10:00 uur op de
dag van die vergadering zijn gemeld bij de secretaris
van de betreffende stadsdeelcommissie.
Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de
stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u
daarover contact opnemen met de secretaris van de
commissie of met de stadsdeelmanager.
De secretarissen zijn als volgt te bereiken:
Stedelijke commissie: tel. 14053 of email:
a.vanloon@enschede.nl
Stadsdeelcommissie Noord: tel. 14053 of email:
j.kantelberg@enschede.nl
Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter:
@raad053 en #raad053

INZAGERECHT EN GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS

In de Basisregistratie Personen (BRP) bewaren
gemeenten de actuele gegevens van hun inwoners.
U kunt een verzoek doen om geheimhouding als
u niet wilt dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens kunnen opvragen. De gemeente willigt een
verzoek tot geheimhouding altijd in, met uitzondering
van een aantal instanties. Hieronder leest u welke dit
zijn.

Afd. Communicatie
Postbus 20, 7500 AA Enschede
communicatie@enschede.nl
Bezorgklachten Huis aan Huis:
Telefoon: 088-0561595

enschede.nl

Overheidsinstellingen
De gemeente is verplicht om uw gegevens te
verstrekken aan (semi-)overheidsinstellingen, zoals
Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belastingdienst en
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Derden
Sommige instanties hebben voor de uitvoering van
hun wettelijke taken de juiste persoonsgegevens
nodig. U kunt dan denken aan financiële instellingen.
Dit zijn ‘derden’. De gemeente kan besluiten om
wel gegevens over u te verstrekken, maar moet dan
vooraf uw mening vragen.
Inzagerecht
Wilt u weten aan wie uw persoonsgegevens zijn
verstrekt? Dan kunt u schriftelijk – met een kopie van
uw identiteitsbewijs – een overzicht opvragen.
Geheimhouding
Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegeven niet
doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.
Als u in de gemeente Enschede woont kan dit via
www.enschede.nl met uw DigiD. U kunt dit ook
schriftelijk aanvragen. U stuurt het verzoek – met een
kopie van uw identiteitsbewijs – naar de gemeente
Enschede, afdeling Dienstverlening, Postbus 20,
7500 AA Enschede.
Heef u hierover vragen? Neem dan contact op
met de afdeling Dienstverlening van de gemeente
Enschede, via telefoonnummer 14 053.

VERGUNNINGEN EN MELDINGEN
ALGEMEEN

Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, vergunningen of meldingen (met uitzondering van meldingen
kappen) inzien neemt u dan contact met ons op. Dit
kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100. U kunt de stukken
dan digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak inzien
bij de balie van het Stadskantoor
Bezwaren indienen
Indien bezwaar kan worden ingediend, dan kunt u het
bezwaarschrift richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te
Enschede. U wordt verzocht bij correspondentie
het beschikkingsnummer, dat achter het adres
staat, te vermelden. Door het indienen van een
bezwaarschrift wordt de werking van de vergunning
niet geschorst. Daarvoor dient naast het indienen
van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening (in tweevoud) te worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel
(Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle).
Beroep instellen
Indien beroep kan worden ingesteld, dan kunt u het
beroepschrift richten aan de Rechtbank Overijssel (Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle). Door het instellen van beroep wordt
de werking van de vergunning en ontheffing niet
geschorst. Daarvoor dient naast het indienen van een
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
(in tweevoud) te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (Team
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).
A	INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT(EN):

STADSDEEL NOORD
-- Colosseum 65 A (V-2019-5118): het wijzigen van
een voetbalstadion t.b.v. commerciële activiteiten
(ingediend d.d. 30 augustus 2019)
-- Deurningerstraat 163 (V-2019-5157): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v.
onzelfstandige bewoning (ingediend d.d.
2 september 2019)
-- Prins Bernhardpark 27 (V-2019-5134): het
vergroten van een woonhuis (wijziging op reeds
verleende vergunning V-2018-1353) (ingediend
d.d. 2 september 2019)
-- Stroinksbleekweg 20-11 t/m 20-43 (gemeentelijk monument) (V-2019-5155): het herstellen van
balkons (ingediend d.d. 2 september 2019)
-- Uranusstraat 32 (V-2019-5131): het plaatsen van
een dakkapel (ingediend d.d. 24 augustus 2019)
STADSDEEL OOST
-- Aamsveenweg 100 (V-2019-5123): het vellen van
1 eik (ingediend d.d. 30 augustus 2019)
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-- Grasjuffer 138 (V-2019-5164): het verbreden
van een kozijn en plaatsen van een dubbele deur
(ingediend d.d. 3 september 2019)
-- Gronausestraat 827 (V-2019-5183): brandveilig
gebruik t.b.v. BSO 't Kraaiennest (ingediend d.d.
4 september 2019)
STADSDEEL WEST
-- Bruggertstraat, tegenover nr. 393 (V-20195163): het vellen van 1 eik (ingediend d.d.
3 september 2019)
-- Europalaan 142 (V-2019-5122): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 1 september 2019)
-- Keizerweg 12 (V-2019-5166): het vellen van
1 beuk (ingediend d.d. 3 september 2019)
-- Kwinkelerweg, t.h.v. nr. 13 (V-2019-5178): het
vellen van 1 eik (ingediend d.d. 4 september
2019)
-- Kwinkelerweg, t.h.v. nr. 41 (V-2019-5165): het
vellen van 1 eik (noodkap) (ingediend d.d.
3 september 2019)
-- Ypkemeulestraat 53 (V-2019-5117): handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige bewoning (ingediend d.d. 30 augustus
2019)
STADSDEEL ZUID
-- Helmerstraat 241 (V-2019-5121): het vellen van
1 eik (ingediend d.d. 30 augustus 2019)
-- Joke Smitlanden 67 (V-2019-5133): het plaatsen
van een tuinhuis (ingediend d.d. 30 augustus
2019)
-- Reutumbrink 30 (V-2019-5173): het legaliseren
van een overkapping en schuur (ingediend d.d.
3 september 2019)
-- Vlierstraat 115 (V-2019-5156): handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het uitbreiden
van een transformatorstation en het plaatsen van
een hekwerk (ingediend d.d. 2 september 2019)
A1.1	INGEDIENDE EVENEMENTENVERGUNNING
STADSDEEL OOST
-- Hogelandsingel, Brinkstraat, Javastraat,
Molukkenstraat, Heutinkstraat, Pastoor Geertmanstraat 17 (V-2019-5111): het organiseren van
een fakkeloptocht (Divali) op 2 november 2019
(ingediend d.d. 22 augustus 2019)
A1.2 INGEDIENDE MELDINGEN
M.B.T. SLOOP
Deze meldingen worden beoordeeld op de
indieningsvereisten voor een sloopmelding. De
bekendmaking van de geaccepteerde sloopmeldingen wordt per ingang van 24 januari 2018 niet
meer gepubliceerd.
STADSDEEL CENTRUM
-- Baurichter 14 (V-2019-5182): het verwijderen van
een asbesthoudende vlakke plaat (ingediend d.d.
4 september 2019)
-- Schuttersveld perceelnr. 1838 (V-2019-5128):
het slopen van de begane grondvloer en fundering
(ingediend d.d. 2 september 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Boddenkampsingel 3 (V-2019-5147): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 4 september 2019)
-- Bouwhuislaan 13 t/m 21 (V-2019-5175): het
verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 4 september 2019)
STADSDEEL OOST
-- Hofstedeweg 74 (V-2019-5112): het verwijderen
van asbesthoudende geschroefde platen (ingediend d.d. 1 september 2019)
STADSDEEL WEST
-- Auke Vleerstraat 99 (V-2019-5108): het slopen
van een botenloods (ingediend d.d. 30 augustus
2019)
-- Warmoesstraat 39 (V-2019-5180): het verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend
d.d. 4 september 2019)
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op enkele straten blijft bedieningsverkeer op gedeelten ervan en met enige beperking mogelijk.

Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen
Wegafsluitingen en verkeersbelemmeringen

3
!

1 Harberinksweg, het gedeelte tussen de Usseleresweg
tot en met het kruispunt Keuperweg, t/m 18 oktober 2019.
Herstraatwerkzaamheden.

13 Van Lochemstraat, het gedeelte vanaf de Stadsgravenstraat tot de Noorderhagen van 11 september tot 31
oktober 2019. Aanleg riolering.

2 B.W. ter Kuilestraat, het gedeelte tussen de Weth.
Nijhuisstraat en de Elferinksweg, t/m 20 december 2019.
Aanleg Stadsbeek.

14 Oldenzaalsestraat, het gedeelte van de Wilhelminastraat
t/m de kruising Hoge Bothofstraat, tot 1 november 2019.
Herinrichting.

3 N737, Vliegveldstraat, het gedeelte tussen de rotonde
Technology Base en kruispunt Frans op de Bult, van
9 september t/m 11 oktober 2019. Reconstructie door
Provincie Overijssel.

15 Fiets- en voetpaden op de Oldenzaalsestraat vanaf kruising De Heurne/Hoge Bothofstraat tot Boulevard 1945, tot
eind oktober 2019. Werkzaamheden project Oldenzaalsestraat.

4 Cromhoffsbleekweg, aansluiting Getfertsingel, t/m 26
oktober 2019. Aanleg riolering

16 Oldenzaalsestraat, het gedeelte tussen de Heurne en De
Klomp, tot eind oktober 2019. Herinrichting. De Klomp is
bereikbaar vanaf de zijde Boulevard.

5 Wethouder Beversstraat van de Zuiderval tot de Utrechtlaan op 19 en 20 september. Aanbrengen wegmarkeringen.
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6 Kottendijk, het gedeelte tussen de Boddenkampsingel en
de Deurningerstraat, t/m 20 december 2019. Herinrichting.
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8 Deurningerstraat, het gedeelte tussen de Raiffeisenstraat
en de Kottendijk en een deel van de Raiffeisenstraat, t/m
22 november 2019. Herinrichting
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!
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7 Getfertplein, het gedeelte tussen de Zuiderspoorstraat en
de Getfertweg, t/m 15 november 2019. Bouwwerkzaamheden.

5

!

17 Hoge Bothofstraat, het gedeelte tussen de Oldenzaalsestraat en de inrit parkeerterrein Polaroid, tot eind oktober
2019. Herinrichting.
18 Wilhelminastraat, het gedeelte vanaf kruispunt Julianastraat tot de Oldenzaalsestraat, tot 1 november 2019.
Aanleggen van een tijdelijke verbinding voor het project
Oldenzaalsestraat.
19 Leliestraat, het gedeelte tussen de Papaverstraat en de
Laaressingel van 23 september t/m 29 november 2019. De
werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.
Herinrichten.

9 Ripperdastraat t/m de Tromplaan, en Nijverheidstraat
tot Pijpenstraat hoek Beltstraat, Haaksbergerstraat vanaf
voormalig ingang MST tot en met rotonde Boulevard 1945
afgesloten voor verkeer, tot juni 2020. Toegang tot Van
Heekgarage - West blijft mogelijk. Verkeer wordt deels
omgeleid via de M.H. Tromplaan.

20 P.H. ter Meulenplansoen, tot 27 september 2019. Herinrichting.

10 Pijpenstraat, het gedeelte vanaf de Beltstraat tot ingang
bibliotheek, t/m 1 oktober 2019. Werkzaamheden aan Kop
Boulevard.

22 Voorjaarsweg en de Lenteweg, het gedeelte tussen de
Voorjaarsweg en het Lentepad, éénrichtingsverkeer t/m 13
september 2019. Herstel molgoten.

11 Windbrugstraat, t/m 23 december 2019. Renovatiewerkzaamheden transformatorstation Enexis.

23 Kerkstraat, het gedeelte tussen de Vosbultweg en de
Glanerbrugstraat (gemeentegrens Losser), t/m 18 oktober
2019. Tankstation bereikbaar vanaf de zijde Euregioweg.
Riolerings- en asfalteringswerkzaamheden.

12 Wenninkgaarde, het gedeelte van De Essengaarde tot
de Van Lochemstraat, t/m 30 september 2019 . Aanleg
warmtebaan.

21 Lenteweg, het gedeelte tussen de Euregioweg en de
Voorjaarsweg, eenrichtingsverkeer van 16 september t/m
18 oktober 2019. Herstel molgoten.

Voor meer actuele informatie over de wegwerkzaamheden: kijk op
enschede.nl/wegwerkzaamheden
STADSDEEL ZUID
-- Assinklanden 391 (V-2019-5146): het
verwijderen van asbesthoudende materialen (ingediend d.d. 3 september 2019)
-- Holterhofweg 295 (V-2019-5092): het
slopen van een boerderij met asbesthoudende materialen (ingediend d.d.
29 augustus 2019)
-- Vlierstraat 606 (V-2019-5141): het verwijderen van asbesthoudende materialen
(ingediend d.d. 3 september 2019)
A1.3	INGEDIENDE MELDING
BRANDVEILIG GEBRUIK
STADSDEEL CENTRUM
-- Getfertplein 1 (V-2019-5193): melding
brandveilig gebruik t.b.v. de Hofwachter
(ingediend d.d. 4 september 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Schietbaanweg 95 (V-2019-5184): melding
brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 4 september 2019)
STADSDEEL WEST
-- Getfertsingel 41 en 45 (V-2019-5101):
melding brandveilig maken t.b.v. AlleeRentree festival (ingediend d.d. 29 augustus
2019)
STADSDEEL ZUID
-- Langelobrink 26 (V-2019-5099): melding
brandveilig maken t.b.v. kamerverhuur
(ingediend d.d. 29 augustus 2019)

A1.4	INGEDIENDE MELDING
LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Perikweg 97 (V-2019-5192): melding
lozing grondwater buiten inrichtingen
t.b.v. bodemsanering (ingediend d.d.
4 september 2019)
A1.5	INGEDIENDE MELDING
BESLUIT UNIFORME
SANERINGEN (BUS)
STADSDEEL OOST
-- Dotterbloemstraat 120 (B-2019-0042-01):
kadastraal bekend gemeente Lonneker,
Q, 4254. Het betreft een melding BUS
tijdelijk uitplaatsen om de bodem geschikt
te maken voor de aanleg, het onderhoud
en het verwijderen van kabels en leidingen
(ingediend d.d. 27 augustus 2019).
De publicatie van deze aanvragen heeft
uitsluitend een informatief karakter; er
kunnen geen bezwaarschriften worden
ingediend en er wordt geen correspondentie over gevoerd.
A2	VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Enschede
maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal zes weken:

STADSDEEL OOST
-- Broekheenseweg, kavel 8 (V-2019-4171):
het bouwen van een vrijstaand woonhuis
en het aanleggen van een uitweg (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 20 oktober 2019)
-- Broekheenseweg 86 (V-2019-4174): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis en
het aanleggen van een uitweg (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 18 oktober 2019)
-- Hoge Boekelerweg 30 (V-2019-4176):
het plaatsen van een dakopbouw (nieuwe
uiterste beslistermijn d.d. 24 oktober 2019 )
STADSDEEL ZUID
-- De Posten 145 (V-2019-3740): het
plaatsen van een regelstation voor warmtevoorziening (nieuwe uiterste beslistermijn
d.d. 11 oktober 2019)
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van het besluit een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen)
B	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
REGULIERE PROCEDURE
STADSDEEL CENTRUM:
-- Javastraat 99 (V-2019-4334): het
vervangen van een voordeur (Gemeentelijk
monument) (verleend d.d. 4 september
2019)
-- Molenstraat / Niermansgang (V-20191718): het bouwen van 42 appartementen
en een grondgebonden woning (verleend
d.d. 30 augustus 2019)
-- Wooldriksweg 162 A (V-2019-2294):
handelen in strijd met regels ruimtelijke

ordening t.b.v. wijzigen functie naar detailhandel (verleend d.d. 5 september 2019)
STADSDEEL NOORD:
-- Dr. Zamenhoflaan 215 (V-2019-2244): het
bouwen van een dubbele carport en een
fietsenberging (verleend d.d. 30 augustus
2019)
-- Lonnekermeerweg 70 (V-2019-2564):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. het vergroten van een woonhuis (verleend d.d. 30 augustus 2019)
-- 't Vaneker, kavel 61 (V-2019-2438): het
bouwen van een vrijstaand woonhuis
(verleend d.d. 30 augustus 2019)
STADSDEEL OOST:
-- Ouverturestraat 164 (V-2019-3396):
het bouwen van een pannendak op een
berging (verleend d.d. 2 september 2019)
STADSDEEL WEST:
-- Josink Maatweg 47 (V-2019-4993): het
plaatsen van 2 verlichte handelsreclames
(verleend d.d. 5 september 2019)
-- Rembrandtlaan 56a (V-2019-3364):
omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(verleend d.d. 3 september 2019)
STADSDEEL ZUID:
-- Ruzinklanden 34 (V-2019-4197): het
plaatsen van een dakkapel (verleend d.d.
5 september 2019)
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van het besluit een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen)
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B1	VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN(EN)
UITGEBREIDE PROCEDURE
STADSDEEL NOORD:
-- Dr. Van Damstraat 32 (V-2018-7765):
brandveilig gebruik t.b.v. BSO (verleend
d.d. 30 augustus 2019)
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen van 21 juni 2019 tot en met
2 augustus 2019. Met betrekking tot het
ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen
ontvangen. Het besluit is niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbesluit.
-- Hengelosestraat 363 1 (V-2019-0072):
het uitbreiden van een zorgtehuis en het
wijzigen van de brandcompartimentering
(verleend d.d. 5 september 2019)
Dit besluit heeft als ontwerp ter inzage
gelegen van 28 juni 2019 tot en 8 augustus
2019. Met betrekking tot het ontwerpbesluit
zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit
is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Gedurende zes weken met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter inzage
is gelegd kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld. Dit kan door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerpbesluit en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
RECTIFICATIE Huis aan Huis 4 september
2019:
In de Huis aan Huis van 4 september 2019
stonden onderstaande geweigerde vergunningen onder de kop
B2 GEWEIGERDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
dit moet zijn: B2 GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
B2 G
 EWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
STADSDEEL NOORD:
-- Othmar ten Catestraat 115 (V-20194651): handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening t.b.v. onzelfstandige
bewoning voor 5 personen (geweigerd d.d.
26 augustus 2019)
STADSDEEL OOST:
-- Padangstraat 74 (V-2019-4048): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. onzelfstandige bewoning voor 4
kamers (geweigerd d.d. 30 augustus 2019)
STADSDEEL ZUID:
-- Hezingenbrink 32 (V-2019-4610):
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening onzelfstandige bewoning van
5 personen (geweigerd d.d. 26 augustus
2019)
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-- Reutumbrink 24 (V-2019-4609): handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. onzelfstandige bewoning van 5
personen (geweigerd d.d. 29 augustus
2019)
B3 VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING(EN)
STADSDEEL NOORD
-- Drienerlolaan 5 (Campus UT), Langekampweg en Horstlindelaan (tussen
Calslaan en De Horst) (V-2019-4194):
het organiseren van het Nederlands
Studentenkampioenschap Wielrennen op
22 september 2019 (verleend d.d.
2 september 2019)
-- Drienerlolaan 5 (Campus Universiteit
Twente) (V-2019-4384): het organiseren
van de 35e UT-Triathlon op 17 mei 2020
(verleend d.d. 4 september 2019)
STADSDEEL OOST:
-- Het Rutbeek (Jacobsrietweg, t.h.v.
nr.182) (V-2019-4495): het organiseren
van de Rutbeek Survivalrun op
22 september 2019 (verleend d.d.
10 september 2019)
C VERKEERSBESLUITEN
In de digitale Staatscourant van woensdag
11 september 2019 staan de volgende door
het college van Burgemeester en Wethouders
genomen verkeersbesluiten vermeld.
Door plaatsing van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	De Bouterstraat in de nabijheid van huisnummer 18.
2.	De Mans in de nabijheid van huisnummer
27.
Door verwijdering van bord model E6 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:
1.	Het Leunenberg in de nabijheid van huisnummer 132.
De politie gaat akkoord met bovenstaande
besluiten.
De volledige tekst van deze besluiten kunt u
lezen in de digitale Staatscourant,
http://www.officielebekendmakingen.nl en
http://zoek.officielebekendmakingen.nl
D	INSTEMMINGSBESLUITEN
VOOR HET LEGGEN VAN
KABELS EN LEIDINGEN
STADSDEEL CENTRUM
-- Boddenkampsingel 80 (V-2019-4788):
het ruimen van kabels (verleend d.d.
5 september 2019)

-- M.H. Tromplaan 3 (V-2019-4745): het
aanleggen van een glasvezelkabel
(verleend d.d. 3 september 2019)
STADSDEEL NOORD
-- Tollenstraat (t.h.v. nr. 1) en Bamshoevelaan (t.h.v. nr. 23) (V-2019-4936): het
aanleggen van midden- en laagspanningskabels (verleend d.d. 4 september 2019)
STADSDEEL OOST
-- Driehoeksweg, t.h.v. nr. 24 (V-20194982): het verleggen van hoofdleidingen
Vitens (verleend d.d. 4 september 2019)
-- Lenteweg 23 (V-2019-5005): het
aanleggen van een laagspanningskabel
(verleend d.d. 4 september 2019)
-- Lipperkerkstraat, Wim Thomassenstraat, Willem van Dragtplein, Teun
van Stuivenbergstraat (V-2019-4996): het
aanleggen van een Cai-netwerk (verleend
d.d. 6 september 2019)
-- Minkmaatstraat 222A (V-2019-5027):
het aanleggen van een glasvezelkabel
t.b.v. een huisaansluiting (verleend d.d.
6 september 2019)
-- Schipholtstraat, t.h.v. nr. 286 (V-20194991): het aanleggen van coaxkabel t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d. 4 september
2019)
STADSDEEL ZUID
-- De Posten 583 (V-2019-4724): het
aanleggen van glasvezelkabel t.b.v.
huisaansluiting (verleend d.d. 3 september
2019)
-- Eelenbrink (t.h.v. nr. 35) en Hekselbrink (t.h.v. nr. 84) (V-2019-4823): het
aanleggen en rooien van distributieleidingen (gas) (verleend d.d. 3 september
2019)
-- Veldhoflanden (winkelcentrum),
Zuid-Esmarkerrondweg (V-2019-4696):
het ruimen en aanleggen van elektrakabels en gasleiding (verleend d.d.
3 september 2019)
E W
 ET BODEMBESCHERMING
(WBB)
De volgende besluiten liggen vanaf
13 september 2019 ter inzage:

Gaan mijn
buren
verbouwen?

www.huisaanhuisenschede.nl

STADSDEEL OOST
-- Goudsbloemstraat 8-10 (B-20190041-01): kadastraal bekend gemeente
Lonneker, Q, 728 en Lonneker, Q, 4130.
Het betreft een melding BUS tijdelijk
uitplaatsen om de bodem geschikt te
maken voor de functie aanleg/onderhoud/
verwijderen kabels en leidingen (ingediend
d.d. 27 augustus 2019).
Deze kennisgeving geschiedt onafhankelijk
van de controle of de melding in
overeenstemming is met het Besluit uniforme
saneringen (BUS) en de Regeling uniforme
saneringen (RUS). Inspraak, ter visielegging,
zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van
toepassing op de melding. Indien de melding
in overeenstemming is met het BUS en de
RUS kan de saneerder met de sanering
beginnen vanaf vijf weken na ontvangstdatum
van de melding.
Tegen bovengenoemde besluiten kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van verlening een bezwaarschrift
indienen. (Kijk voor inzien, bezwaar en
beroep onder de kop Algemeen)
F1.1 A
 CCEPTATIE MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT
STADSDEEL OOST
-- Gronausestraat 1165 (V-2019-5012):
het starten van Tandartsenpraktijk
Dr. I.S. Rabenstein (geaccepteerd d.d.
2 september 2019)
STADSDEEL WEST
-- Staalsteden 2 (V-2019-3534): het starten
van het bedrijf Weghorst Fleetservice B.V.
(geaccepteerd d.d. 3 september 2019)
-- Marssteden 30 (V-2019-4589): het starten
van het bedrijf Truckwash Marssteden B.V.
(geaccepteerd d.d. 3 september 2019)
-- Marssteden 30 (V-2019-3813): het veranderen van het bedrijf Brinks Carrosserieën
BV (geaccepteerd d.d. 3 september 2019)
Tegen vorenstaande meldingen staat geen
bezwaar en/of beroep open.

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in je wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig, op elk moment van
de dag slechts één klik verwijderd
van de meest recente berichten.
Abonneer je op de e-mailservice of
download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

